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“O que te escrevo não vem de 
manso, subindo aos poucos até um 

auge para depois ir morrendo de 
manso. Não: o que te escrevo  

é de fogo com olhos em brasa.” 

 
Clarice Lispector  
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ATENÇÃO!!! 

 

No Brasil e em outros países,  

a Cannabis sativa ainda é ilegal  

e hoje sabemos, por meio de 

pesquisas científicas, que os maiores 

perigos da maconha medicinal 

provêm desta situação de ilegalidade, 

já que pacientes correm o risco de 

irem para prisão  

e de perderem a casa,  

a família e a cidadania  

nas garras da lei vigente. 
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(PRIMEIRO POEMA) 
 
Título: Habeas corpus 
 
 
 
 
 

 

 

#PraCegoVer: destaque para a 
imagem em preto e branco 
centralizada no meio da página, 
trazendo a insígnia da folha da 
maconha de nove pontas, sendo sete 
delas com folíolos serrilhados. 
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HABEAS CORPUS  

O hemp era remédio  
que estava sempre consigo. 
A mochila dela era toda cheia 
de quadrinhos do finado Quino. 
Eram projetos dela no tempo, 
trabalhos com régua e relento  
onde riscava a ganja no papel.  
– Crime? Nada a ver!  
Só se a maconha de hoje 
fosse plantada pelos pobres 
a ajuda é subsídio do governo 
e mesmo assim é pena dela 
se ela cobrasse pelo insumo! 
 
Neste caso aqui foi puro suor 
vaquinha boa de certo adubo  
ganhou amigos pegando tubo  
e conhecia uma galera da roça. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Hemp Mania 
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HEMP MANIA 

Ela puxou  
da mochila fechada  
um conceito de vida. 

Foi aí que veio uma lorota  
cheia de filosofia. 

Olhou imediatamente aquilo 
que ao seu lado houve  
e viu um jovem subindo  

e o ônibus cheio de silêncio 
nele havia o motor da vida. 

O jovem no barulho fez frente 
e lançou um olhar de manobra 
girou o foco até ela e recuou.  

Momento de falar ao motorista 
favor somente o indispensável. 
Bradou “hemp mania é a ideia” 

e levados de paixão ligeira 
que na ganja a coisa esquenta. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Vide Bula 
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VIDE BULA 

E se for maconha,  
vide bula. 

E querendo saber mais,  
fato é que,  

se for medicinal, 
tipo as de luxo que lançam  

fumaças recreativas,  
fumaças topadas  
fumaças atrevidas 

fumaças aromáticas  
fumaças cheias de brancuras, 
receitadas com aroma e lisura 

para ser degustada natural. 
E a Recreativa,  

boa que é danada! 
Sem crise, sem coisa,  

muito suave pá! 
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(PRÓXIMO POEMA) 

 

Título: Só desta vez 
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SÓ DESTA VEZ 

Agora você ganhou a chance 
de fazer aquilo que deseja  
e não ser presa  
quase pra sempre. 
Foi piada, minha gente! 
 
Agora você ganhou 
um jeitinho de sair  
com um nada consta 
e ele vai te liberar 
vai te pôr justa causa  
e você vai sair de lá  
 
então você mais esperta   
então você mais cabeça 
para, fuma e logo pensa 
 
é só desta vez, Baby! 
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(PRÓXIMO POEMA) 

 

Título:  

     Medicina Experimental 
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MEDICINA EXPERIMENTAL 

Ela me fumou ontem 
toda apertadinha 
em chamas. 

Ela me disse  
um segredo todo gozado  
e era só pretexto mesmo! 

Queria se alimentar de mim 
ao meu lado no mesmo tempo 
queria me fecundar de carícias. 
 
E no desejo natural da mente 
eu me curei sozinha no amor 
botei fé na Bianca legalmente  
e no haxixe que ela há de pôr 
 
Vivi a medicina experimental. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Amor apertado 
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AMOR APERTADO 

Me aperte fiche, menina,  
confortavelmente na brisa 

e me rasgue um beijo de língua  
sou a saliva na seiva da vida. 

Me faça sensata quando alta 
você queria voar mais longe?  
Aterrisse em minhas costas  
venha comer o meu juízo  
de frente soltar segredo. 

Sou carinho-mão em potencial  
sou o afeto da enxada no dedo 
sou receita de tempero alho-sal  
sou o natural da vida puxada. 

Me feche na mão apertada 
legalmente o meu fogo se tece  
me plante um beijo na beirada 
sou a muda que a flor esquece. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Remédios da planta 
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REMÉDIOS DA PLANTA 

Naquela noite  
ao relaxar apertamos 

remédios de neon 
remédios verdes 

remédios marrons. 

Remédios cor de faísca 
remédios que brilham  
remédios cilíndricos 
remédios brancos 

no escuro da mente. 
 

Remédios que tocam 
a melodia da mente 

no coração da gente. 

Remédios da planta 
que brotam haxixes da ganja  
e colocam o povo na frente.  

 

 

 



 -------------------------------------------------------------------- 24 
 

(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Correndo perigo 
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CORRENDO PERIGO 
 
E a turma levou porrada 
e pagou a conta calada 
saiu por ignorante, veja!  
E foi humilhada mesmo 
antes era gente presa  
e agora quase tudo solta 
correndo perigo de frente 
e marchando sem liberdade. 
 
Hoje o bem sai caro, é claro! 
E vem na dose da farmácia. 
Hoje o bem vai caro, espalho: 
só plantando legal sai de graça. 
 
A gente levava a fama pra casa  
e a gente fugia da burguesia 
e usava ganja cantando o hino 
e isso a lei não dizia. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Ganja surreal 
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GANJA SURREAL 

Houve um prato feito  
de maconha medicinal 
e ela toda nutricional  
na mais pura orgia  
gozou bem recreativa 
como eu nunca saberia. 

Lasciva pela cintura 
tornou-se o broto do amor  
a ganja que me fisga pelo pé  
a semente crocante proteica  
o sexo feminino bem na pele. 

Ela na boca lambida vinha 
era a mais louca sabedoria 
ela tão pura e em plena orgia  
engoliu a brisa e ficou mansa 
se soltou mais livre na dança 
e me comeu de maresia. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: A maresia nutritiva 
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A MARESIA NUTRITIVA  

Ficou sem bronca  
pelo resto do dia 

virou sonsa  
diante das incertezas banais 

e buscou na colher a maresia. 
 

Nem parecia  
que já estava bacana 

pouca grana no fim de semana  
a ganja crocante era sem leite 
a caixa de cereal quase vazia. 

 
Antes havia o medo profundo 

veio o médico da ganja 
e foi mais fundo. 

Antes era fome noite e dia 
 veio o médico da ganja 
e agora é só sabedoria.    
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: E isso é fato 
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E ISSO É FATO 

Retornaremos 
ao chão frio  
da cela da jaula 
pela busca do remédio  
na ironia do destino  
vacinada é a ganja. 
 
Pacifistas sem medo 
meu irmão é réu confesso 
minha irmã guarda segredo. 
 
É uma luta que explode  
contra a tirania absurda 
contra a carestia ignóbil   
o direito dos mais pobres.   
 
E isso é fogo! E isso é foda!  
E tudo isso é mesmo um fato! 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: E isso é fogo 
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E ISSO É FOGO 
 
Amanhã presa a você 
tenho uma última certeza  
de que a ganja sobrevive  
ao efeito burocrático 
que libera e segura 
depois de te prender  
depois de te soltar 
as pessoas ganharam  
as pessoas perderam  
aquele perfil de usuário 
marinheiro de primeira viagem  
aquele sorriso solto de cara  
aquela suave e plena liberdade   
ao sabor de férias na verdade.  
 
E isso é foda! 
E isso é fato! 
E isso é fogo! 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Sonho bem real 
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SONHO BEM REAL 

Ela acordou, 
quando ainda era madrugada 
e me perguntou toda sensata, 
se a ganja estaria enfim 
por aqui legalizada. 

Eu aliviei aquela dor no talo. 
– Foi um sonho, meu amor, 
prestes a acontecer, é claro!  
Um sonho foda até o talo 
e sem ele não há um porquê. 

Um quarto da Amazônia  
onde madrugada pega fogo onde 
queima a puta lembrança 
da ganja mansa para a insônia  
haxixe se lança na dor crônica   
só resta já sei é a mente fluir 
na mais devida segurança.  
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Ela toda sativa 
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ELA TODA SATIVA  

E foi assim tragada 
pela força do vento 
que ela investiu  
e pousou certo  
na minha nuca 
e arrepiada e nua 
ficou ali mesma  
perto da parada 
com ar de vontade 
e isso pelo jeito  
em ritmo perfeito 
cuspiu tão chaminé 
pôs a fidelidade no pé 
mesmo astral de sempre 
na cara uma risada solta  
sendo de boca que me procure 
no fogo da maconha natural      
na ganja imortal enquanto dure.   
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Sem privilégios 
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SEM PRIVILÉGIOS 
 
Vivíamos disfarçadas. 
E com eles no pé 
que chato! 
 
Você agora millenials  
e isso é fato! 
Não se preocupa  
você curti mato 
com ganja pouca. 
Vacilar é tão previsto, né? 
Habeas corpus por nós,  
agora e na hora  
da nossa vida  
legalmente amém. 
 
Me passe uma semente híbrida 
que te passo um pix de dança 
e nossa vida livre de cobrança. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Sativa de ideias 
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SATIVA DE IDEIAS 

Eu vivo sedenta 
pra saber de mais coisas  
da planta medicinal 
e por que não se planta  
sendo aqui mais barato 
me pergunto condicional. 
 
Agora eu não fumo mais  
com sementes e talos 
aprendi isso no celular 
aprendi isso no tablet 
e foi com gente de bem  
tudo virtual de verdade.  
 
Sou curiosa de fórmulas 
de misturas e a onda é essa 
a ganja na panela caiu nessa 
conversinha de fogo brando. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Sorvete moderno 
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SORVETE MODERNO 

No Saara de casa 
a crise econômica total  
acontece muito no Brasil 
eu toda seca, ela mais sedenta 
e ambas na ardência medicinal. 
 
Antes tinha um colírio na bolsa  
um fone na mão e a internet 
ganhou fama fumando na praça 
com medo da vida arrebentar 
senta, levanta e pinta o sete. 

Chegou e já era quatro e vinte  
só o Amor atrasou um pouco 
velha sede de ver a ganja livre 
e sorvete derretido até a boca 
era aquele sabor de sempre 
que sentiu na pele toda. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Grávida de Haxixe 
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GRÁVIDA DE HAXIXE  

Há neurônios de beijos 
no jogo da paixão 
há amor e desejo  
pela legalização. 

Pela dor física na pele 
a sede de saber mais  
sede de saber se planta  
sede de fêmea se brota  
tão legalizada sede 
que o vento na ponta  
se alarga feito brasa  
se é nua a boa prática  
se virou marca registrada 
se virou capa da humanidade  
foi prenha de haxixe ao máximo 
foi a ganja mais legal do mundo 
com status de semente híbrida. 
 

 

 

 



 -------------------------------------------------------------------- 46 
 

(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Amor no coração 
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AMOR NO CORAÇÃO 

Amor é cannabis 
sativa de paixão.  
 
Já que é assim a coisa 
pergunto ao meu coração:  
– Como viver com alegria 
e não legalizar a plantação? 
 
Amor é ganja 
bem de montão. 

Tanto que agita meu peito  
lançando a maior revolução 
se é pela natureza perfeito 
a ciência voa na maior razão. 
 
Tem que ver isso agora eu sei 
ser a boa liberada ao pé da  lei. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Agricultura na pele 
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AGRICULTURA NA PELE 

Feito uma fofoca 
a cair curiosa 
de boca em boca 
adubada na mente 
vivo sempre em outra. 
 
Aí vem a coisa séria 
da semente sem miséria 
naquela alma agrícola  
naquela pele imensa  
busco a raiz de uso tópico  
onde pomadas dão plantadas 
e as tinturas vidradas.  

Fé no ar magia liberada  
é na saúde comprovada 
e a experiência mais foda 
é na hora certa da puxada. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Sempre em marcha 
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SEMPRE EM MARCHA 

Minha amada cabisbaixa,  
ouvindo música de mente 
toda vez que de repente  
alguém era preso sempre 
e não havia acessibilidades 
e repetiam metade da cena  
quando alguém se fodia 
em privação de liberdade. 
E a polícia levou na magia. 
Era só agonia o dia inteiro 
eu hei de marchar até o fim 
vou abrir o jogo até ela sorrir.  
 
E a gente fica forte se come 
e leva muita fé no movimento 
a chuva vem armada é o vento 
que mata sede quando marcha  
na minha larica de fome. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Baby legalize 
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BABY LEGALIZE 

É a hora de legalizar, Baby! 
De amar com a fome de rede. 
Matar a larica que fica na boca  
e que deixa mais rouca a sede. 
 
Sabe-se hoje de fato 
por meio da ciência do mato 
que quem planta com amor  
colhe verde alegre a maresia. 
 
E assim vai ser a gente 
cada um na sua onda 
cada um na sua tria. 
 
Baby legalize e a gente sonha 
curtindo a marcha da maconha 
e jogando a esperança pelo ar. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Na ganja criada 
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NA GANJA CRIADA 

E, se a hora,  
como você bem já sabe,  
já passa de agora, 
por ser tão passageira  
pergunto-me ativista 
por que não legalizamos. 

Tudo isso num gesto explícito 
te dou uma rápida conclusão 
proibir o bem de fluir gera isso  
tropeço humano até o caixão. 
 
E se as horas brotam do chão, 
se eu já estou bem alimentada, 
 
é pelo sabor da planta divina 
é pelo poder na ganja criada. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título:  Os antagonistas 
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OS ANTAGONISTAS 

Ontem você vinha  
cheia de flagrante 
dividir aquilo tudo 
no melhor itinerante 
e veio ter comigo.  
 
O prato ia pesado de ganja 
carecia de carimbo  
de doutores com alvarás. 
E aí vieram os antagonistas 
na lei abusiva lhe negaram  
toda a passagem livre 
e te algemaram pelo pé  
e coagiram você pelo broto  
se lascou pra ficar bem solta 
e naquela sua máscara de pele  
mordia os dois lábios e foi foda  
hoje vive a sangrar pela boca. 
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 (PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: O novo normal 
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O NOVO NORMAL  

Naquela hora bem cansada 
esgotada do trabalho 
as máscaras todas 
coloridas da vida 
soltas pelo rosto 
tinham caído. 
 
O motorista do ônibus 
guiou-me pelo dever da ganja 
e a minha intenção era  
queimar um natural de bandido 
e a moral é que se dava no pé. 
 
Crime? Só se a erva no café 
saísse de graça adubo e tudo. 
Só que aí é a força amiga, né? 
Abre-se todo dia a mesma fita 
dinheiro na mão, amizade e fé. 
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(PRÓXIMO POEMA) 
 
Título: Vítimas da pandemia 
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VÍTIMAS DA PANDEMIA 
 
Seremos queimadas hoje. 
Seremos traficantes  
por assim dizer 
e nada de privilégios na vida 
a pandemia escondeu calada 
o grude na máscara do orgulho. 
Faremos a curva desta estrada 
e arderemos suave à risca  
no fogo seremos brandas 
e sairemos soltas pela pista 
seremos bem nutridas de ganja 
flores místicas de haxixes  
flores místicas e permitidas 
flores de cannabis sagrada  
feitos sedentos contra a larica 
feitos medicinais contra a fome 
e a gente era uma verde massa 
que se fodeu vítima que some.  
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(ÚLTIMO POEMA  
DA PRIMEIRA PARTE) 
 
Título: Vou cair na loucura 
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VOU CAIR NA LOUCURA 

Se a praia for cura 
vou então me curar 
vou cair na loucura 
pela onda do mar. 

Se eu cair na loucura  
se pela ganja eu lutar 
quero amor armadura 
não quero mais vacilar. 

Quero ser erva pura.  
Quero ter bem-estar. 

Quero extrato e tintura. 
 Quero a colher de chá. 

 
Se a praia for cura 

vou então me curar 
vou cair na loucura 

 por justa causa.  

 

 

 



 -------------------------------------------------------------------- 64 
 

(PRIMEIRO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 
 
Título: Maconha original 
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MACONHA ORIGINAL 

Na rua 
em que te vi nua  
sedutora maresia 

em carne crua  
 me plantei. 
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(PRÓXIMO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 

Título: Maconha de estilo 
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MACONHA DE ESTILO 
 
Enquanto isso 
a pandemia esconde 
a legalização pra ontem 
e ela já vem vindo tarde 
pra iluminar a cidade 
no Natal. 
 
Vai ser uma alegria só 
com maconha de estilo 
e sementes híbridas. 
 
Onde a cannabis livre  
será top 
a maconha fumada  
será hobbie 
e a ganja plantada 
o novo normal. 
 
 
 
 
 
 



 -------------------------------------------------------------------- 68 
 

(PRÓXIMO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 
 
Título: Maconha na panela 
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MACONHA NA PANELA 

A sensação humana 
que meu espírito recebe  
durante a pandemia 
é botânica e me aduba, 
se contigo eu me queimo 
na panela a larica é de dor.  

E o meu coração  
que era escravo do amor 
hoje brota fogo e paixão  
e só arde.  
 
E se aquela ganja moça 
no prato do desejo  
for só vontade? 
 
Piedade, meu Deus! 
Meu Deus, piedade! 
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(PRÓXIMO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 
 
Título: Maconha empresarial 
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MACONHA EMPRESARIAL 

Mais exatamente 
no pipocar de ideias  
uma ganja empresarial germinou 
e floresceu 
em nosso quintal. 

E assim nos tornamos 
maconheiras unidas 
a depender do momento 
de acordo com os fatos. 

Gerentes de dispensários 
revendedoras ambulantes 
atendentes farmacêuticas  
agricultora de muda Bianca 

a despachar a coisa sempre 
conectam paz, amor e a união 
mulheres de atitude da nação. 
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(PRÓXIMO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 
 
Título: Maconha afrodisíaca 

 
 

 

 

#PraCegoVer: destaque para a 
imagem em preto e branco 
centralizada no meio da página, 
trazendo a insígnia da folha da 
maconha de nove pontas, sendo sete 
delas com folíolos serrilhados. 



 -------------------------------------------------------------------- 73 
 

MACONHA AFRODISÍACA 

Nem parecia 
que estava sozinha  
na hora do chá  
pela tardinha... 
Ela pôs a mão  
na massa 
industrializada. 
Tomou conta 
da caixa inteira 
quase vazia  
de cereal  
com maconha 
e nela ainda 
havia vestígios 
grãos de si mesma  
e o intuito era de comer tudo  
com a caixa aberta noite e dia 
botava cor no rosto da anemia. 
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(PRÓXIMO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 
 
Título: Maconha do desejo 
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MACONHA DO DESEJO  

Menina, me dê um doce  
para ficar mais doce  
a minha triste vida.  

Menina, me dê um beijo 
para eu perder esse desejo  
de cinderela adormecida.  
 
Menina, se por acaso  
maconheira você fosse 
tão ideal que nem eu te vejo 

saberia me dar um doce beijo. 
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(PRÓXIMO POEMA 
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 
 
Título: Maconha recheada  
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MACONHA RECHEADA 

Ela me fumou ontem  
toda apertadinha.  
E eu em chamas… 
Ela me jogou um segredo  
e era tudo muito gozado  
e era só pretexto mesmo.  
 
Queria se alimentar de mim 
lá dentro me deixar assim 
bem confortável na parada.  
 
Queria assim mesmo  
era me comer o juízo  
de lamber os dedos 
tipo prato caseiro 
uma ganja cozida e macia 
com semente bem torradinha 
chocolate só cacau no recheio. 
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(PRÓXIMO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 
 
Título: Maconha ornamental 
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MACONHA ORNAMENTAL 

Existe a cannabis sativa  
de uso espiritual,  
a de uso nutricional 
e a empresarial recreativa 
 
e nesse intervalo de jogo 
existe a cannabis medicinal  
de variado princípio ativo.  
 
Existe a cannabis sativa 
de uso laboral para artistas 
foi aí que ela pairou no ar  
tão fenomenal e tão criativa 
 
e não se esqueça daquela 
a boa maconha ornamental 
com apetrechos ligados nela 
tornou-se decoração de Natal. 
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(PRÓXIMO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 
 
Título: Maconha adesiva 
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MACONHA ADESIVA 

Eu fico puta de raiva 
com o proibido das pessoas. 

Sou menina meiga  
que se queima fácil  
nua de sexo só de salto.  

Sou madura apoteose. 
Sou a cura da psicose.   
Sou a coisa libidinosa. 

Eu sou fogo do corpo na mente 
ainda sou boca quente na vida 
e sou ativista e meto com força 
além de estéril moça redefinida. 
 
E eu pego um ar diferente  
é massa, adesiva e grudenta 
sou a cannabis na pele.  
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(PRÓXIMO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 
 
Título: Maconha gozada 
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MACONHA GOZADA 

Fico toda rainha 
e a parte do dedo  
amarela na pontinha  
e você me demora  
com qualquer besteira 
e eu sinto na veia 
a dor escapando da gente. 
Sobe acre um cheiro invisível 
e eu meto maresia pelo olhar 
pra levantar minha guia  
eu mato no olho a pressão  
e vejo que vou melhorar.  

Agora sim a ganja é boa  
e se comportou bem legal  
e de acordo com a idade 
infelizmente certa gente  
gozou do bom só no final. 
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(PRÓXIMO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 
 
Título: Maconha simbolista 
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MACONHA SIMBOLISTA 

A maconha  
mais forte do mundo 
em mentes férteis 
foi plantada. 

Era a mais forte do mundo 
tão resistente a tudo 
e na pandemia  
foi estudada. 

Hão de chorar  
por ela os proibicionistas 
murchando as flores 
ao levantar do dia.  

E das cadeias  
hão de cair os pomos 
lembrando-se daquela  
que os colhia. 
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(ÚLTIMO POEMA  
DA SÉRIE “A MACONHA  
AO PÉ DA LETRA”) 

Título: Maconha em gotas 
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MACONHA EM GOTAS 
 
Privilegiada da gota! 
É a ironia dos maconheiros 
Bárbara queimando louca 
Bianca queimando em brasa 
ao sabor de ganja do Reino 
a meditação foi de verdade  
e ela vinha pela boca tomada 
era uma tremedeira danada 
ela pingou e já era bem tarde 
foi quando se sentiu outra.  
 
Estava já bacana  
noite e dia no trato  
haxixe e óleo artesanal 
e tintura concentrada no álcool 
ela tinha o barato do extrato 
e foi aí que chegou a maresia 
e tomou o céu da boca. 
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FIM ! 

 
 
 
Outras informações e contatos: 
 
Site: 
 < efeitocannabis.com > 
E-mail: 

 <evabembarbara@gmail.com > 
Blog: 
<https://checannabis.blogspot.com/ > 

 
Telefone de contato: 

Mestre Valença 
         

+55 (79) 99600-2872 
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“A alegria é a prova dos nove” 
 

Oswald  
de Andrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


